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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 juli 2022,

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet;
gelet op het bepaalde in artikel2.S en 4.14vijtde lid Omgevingswet;
gelet op afdeling 10.1.2 Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouder van 19 juli 2022,me|nummer
582551;

overwegende dat:
- de gemeenteraad bevoegd is te besluiten een omgevingsplan vast te stellen of te wijzigen;
- de gemeenteraad bevoegd is een voorbereidingsbesluit te nemen;
- het vanwege efficiency wenselijk is dat de gemeenteraad niet over alle (onderschikte)

onderwerpen hoeft te besluiten;
- het college van burgemeester en wethouders een deel van de bevoegdheid voor

bovengenoemde besluiten kan overnemen;

besluit:

vast te stellen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe inzake delegatie van

besluitvorming in het kader van het omgevingsplan.

Artikel 1. Delegeren bevoegdheden tot vaststellen omgevingsplan
De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid tot vaststelling van delen van het omgevingsplan aan het
college van burgemeester en wethouders in de volgende gevallen:

1. het toevoegen of wijzigen van begripsbepalingen voor zover deze geen wezenlijke wijziging
voor de fysieke leefomgeving tot gevolg hebben;

2. het doorvoeren van juridisch-technische en redactionele aanpassingen en correcties van

omissies van het omgevingsplan, voor zover deze geen of geringe invloed op de fysieke
leefomgeving hebben;

3. het verwerken van kaderstellend beleid waarover na inwerkingtreding van onderhavige
regeling door de gemeenteraad is besloten, indien bij de vaststelling van dat beleid expliciet
akkoord is gegaan met uitwerking en/of verwerking van het betreffende beleid door het

college van burgemeester en wethouders;
4. het actualiseren en/of aanpassen van het omgevingsplan aan veranderende wet- en

regelgeving en beleidsnormen voor zover hier geen enkele beleidsvrijheid meer is toegekend;
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5. het verwerken van onherroepelijke omgevingsvergunningen die in afwijking van het

omgevingsplan zijn verleend;

6. het toevoegen van die onderdelen uit de gemeentelijke verordeningen die beleidsneutraal

overgeheveld worden naar het omgevingsplan;
7. het aanwijzen, wijzigen en schrappen van monumenten;

B. het verwijderen of aanpassen van specifieke aanduidingen op één of meer percelen, op

verzoek van en/of met instemming van de belanghebbenden, waarmee de belasting van de

fysieke leefomgeving wordt verminderd;

9. het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het

omgevingsplan te stellen regels.

Artikel 2. lnperking delegatie bevoegdheid tot vaststellen omgevingsplan als bedoeld in artikel 1

De gedelegeerde bevoegdheid zoals beschreven in artikel 1, onder 1l/m7 geldt uitsluitend voor die

gebieden waar de gemeenteraad eerder een besluit tot vaststelling van het (nieuwe deel van) het

omgevingsplan heeft genomen.

Artikel 3. lnformatieverstrekking genomen besluiten

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt twee maal per jaar een overzicht van de

krachtens delegatie genomen besluiten aan de gemeenteraad.

Artikel 4. Vindplaats delegatiebesluit
Een besluit dat is genomen op grond van dit besluit, vermeldt als grondslag onderhavig besluit,

alsmede de vindplaats ervan.

Artikel 5. lnwerkingtreding
Dit besluit treedt gelijktijdig met de inwerkingtreding van de omgevingswet in werking

Artikel6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als'Delegatiebesluit omgevingsplan West Beluwe2022'

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

v an 27 septem ber 2022, nummer 2022/ 1 1 2

de griffier,
Hans van der G

de voorzitter
Servaas Stoop

)


